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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan penulisan Tugas Akhir yang telah penulis 

paparkan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Pola pembiayaan qardhul hasan adalah jenis pembiayaan tanpa biaya 

tambahan di Baitul Maal BMT Bismillah. Pada prakteknya di lapangan, 

pola yang digunakan adalah prinsip kehati-hatian, namun pembiayaan 

Qardhul Hasan ini tidak menggunakan seluruh prinsip 5C seperti halnya 

pembiayaan-pembiayaan lainnya. Pada BMT Bismillah  hanya 

menggunakan character, capacity dan condition of economi, hal ini 

dokarenakan para anggota pembiayaan qardhul hasan adalah kaum 

dhuafa. 

2. Peran pembiayaan qardhul hasan Baitul Maal BMT Bismillah Sukorejo 

terhadap pemberdayaan ekonomi dhuafa atau ekonomi lemah sangat 

membantu dalam kehidupan sehari-hari, karena dari pembiayaan qardhul 

hasan ini anggota mendapatkan pinjaman dana untuk penambahan modal 

usahanya. Dengan tambahan modal usaha, maka para anggota 

pembiayaan itu dapat meningkatkan jumlah produksinya sehingga para 

pengusaha mikro dapat terbantu dalam segi perekonomiannya dan 

menjadi pengusaha mandiri. 
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B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan penulis dari penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. BMT Bismillah Sukorejo perlu melakukan sosialisasi lebih luas melalui 

media komunikasi agar masyarakat paham tentang sistem dan manfaat 

pembiayaan qardhul hasan. 

2. BMT Bismillah Sukorejo sebaiknya memberikan pembinaan untuk 

nasabah yang telah melakukan pembiayaan qardhul hasan agar usaha 

yang dijalankan untuk mengurangi resiko kegagalan. 

3. Sebaiknya setiap kantor cabang BMT Bismillah Sukorejo ada Baitul 

Maalnya karena untuk memudahkan masyarakat jika ingin melakukan 

pembiayaan qardhul hasan sehingga tidak perlu ke kantor pusat. 

 

C. Penutup  

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya pada penulis sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa 

penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa 

jalan kebenaran bagi umat manusia. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
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yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga 

Tugas Akhir ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi dalam bidang 

akademik. 

 


